
 
 
 
 
 
 
Hoogeveen, 2 oktober 2017 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 RvO Vierkant voor Werk 
 
Geachte voorzitter, 
 
Toelichting: 
In de raadsvergadering van 21 september jl. stond Vierkant voor Werk op de agenda. 
Daarover heeft D66 een aantal vragen. 

D66 is, net als een meerderheid van de raad, akkoord gegaan met de steunregeling voor 
bedrijven. Steun voor bedrijven om de economische structuur van de regio te versterken en 
daarmee werkgelegenheid te creëren is nuttig, wanneer de bedrijven daar onvoldoende toe 
in staat zijn of wanneer ze zonder deze regeling voor een andere regio zouden kiezen. 

De regeling is opengesteld op 1 maart 2017. Op 2 juni 2017 is het "loket gesloten" omdat de 
aanvragen ruim de vastgestelde plafonds voor heel 2017 hebben overschreden. Uit de 
media mochten wij zelfs vernemen dat "na 2 dagen het geld al op was". D66 vraagt zich dan 
ook af of, achteraf bezien, de regeling niet te ruim is opgezet. 

De vragen: 
In de media zijn berichten verschenen over "400 arbeidsplaatsen en 70 miljoen 
investeringen". Op de site van het SNN staat een grafische voorstelling van de ingediende en 
toegekende aanvragen (zie bijlage). 

1. Kunt u, na overleg met het SNN, aangeven welke arbeidsplaatsen en investeringen bij 
deze bedragen horen en hoeveel arbeidsplaatsen en investeringen hiervan in 
Hoogeveen gevestigde bedrijven betreffen, voor zover het toegekende aanvragen 
zijn? 

In oktober 2016 heeft de gemeenteraad van Hoogeveen besloten tot het beschikbaar stellen 
van 1,4 miljoen euro voor de periode 2017 - 2020. Op 19 september jl. heeft u (het college 
van B&W van Hoogeveen) besloten bijna € 170.000, bestemd voor 2019, toe te voegen aan 
de beschikbare middelen voor 2017. Volgens wethouder Otten is dit een 
collegebevoegdheid. In de bijlage is een gedeeltelijk transcript van raadsvergadering van 
6 oktober 2016 opgenomen, op basis waarvan D66 en andere partijen akkoord zijn gegaan 
met de beschikbaarstelling van 1,4 miljoen euro.  

2. Wat is de verdeling van de gelden over de jaren 2017 - 2020? 
3. Op welke regels / voorschriften / statuten baseert u zich voor het naar voren halen 

van de budgetten, met betrekking tot de collegebevoegdheid.  
4. Kunt u aangeven hoe uw (vermeende) bevoegdheid zich verhoudt tot de toezegging 

die op 6 oktober 2016 gedaan is (met verwijzing naar het bijgevoegde transcript van 
6 oktober 2016). En indien u van mening bent dat uw (vermeende) bevoegdheid 
zwaarder weegt dan voornoemde toezegging van het college, wat is dan naar uw 
mening de waarde van toezeggingen door het college in het algemeen.  



5. Bent u met D66 van mening dat ook indien deze bevoegdheid formeel bij het college 
ligt dat, gezien het transcript van 6 oktober 2016, zoals bijgevoegd, er sprake is van 
een toezegging hierover de beslissing aan de raad te laten? 

Nu de aanvragen voor 2017 zeer snel zijn ingediend ligt het naar mening van D66 in de rede 
om de regeling voor het jaar 2018 tegen het licht te houden, opdat met hetzelfde budget de 
regeling langer effectief zal zijn.  

6. D66 vraagt aan u om uw besluit van 19 september met betrekking tot het naar voren 
halen van het budget voor Vierkant voor Werk te heroverwegen, en de 
gemeenteraad van Hoogeveen hier alsnog een besluit over te laten nemen. Indien u 
niet bereid bent uw besluit te alsnog aan de gemeenteraad voor te leggen, welke 
motivatie heeft u hier dan voor? 

 
Namens de fractie van D66 Hoogeveen, 
 
 
Johannes Prakken 
Opvolgend raadslid 

 

1. RTV Drenthe 7 september 2017: https://tinyurl.com/ybds9k9l 
2. SNN info regeling en vordering aanvragen: https://tinyurl.com/ydyuj5hq 
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